CNG

CNG

FIJN VOOR HET MILIEU.
NOG FIJNER VOOR UW BUDGET.

Afgebeelde modellen met opties

Tivoli op CNG vanaf € 16.980 incl. btw
Tivoli op CNG:

1)

NEDC2: 6,9-7,4 L/100 KM 159-172 G CO2/KM 5)
4)

www.ssangyong.be

XLV op CNG vanaf € 17.980 incl. btw

2)

XLV op CNG:

NEDC2: 7,3-7,5 L/100 KM 169-174 G CO2/KM 5)

1) Door invoerder aanbevolen maximale verkoopprijs geldig vanaf 01/07/2018, incl. BTW (21%) voor een Tivoli Crystal CNG Benzine 1.6L e-XGi160 2WD 6MT: € 14.990 + € 2.990 (CNG-installatie) –
€ 1.000 (ecobonus) 3) = € 16.980. 2) Door invoerder aanbevolen maximale verkoopprijs geldig vanaf 01/07/2018, incl. BTW (21%) voor een XLV Crystal CNG Benzine 1.6L e-XGi160 2WD 6MT: € 15.990
+ € 2.990 (CNG-installatie) – € 1000 (ecobonus) 3) = € 17.980. 3) U kan enkel van een ecobonus genieten bij inlevering van een volledige wagen waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden
is ingeschreven op uw naam. 4) Alle informatie en voorwaarden betreffende 5 jaar waarborg en bijstand zijn beschikbaar op aanvraag bij uw officiële SsangYong-verdeler en op www.ssangyong.be.
5) De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden, gemeten met de WLTP-cyclus maar omgerekend naar de NEDC2 norm; deze kunnen variëren
afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder.
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Alle specificaties
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Contacteer uw concessiehouder voor de meest recente informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0829.189.355
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FIJN VOOR HET MILIEU.
NOG FIJNER VOOR UW BUDGET.
De SsangYong Tivoli CNG en de SsangYong XLV CNG rijden op samengedrukt aardgas (Compressed Natural Gas).
Dat is een uitstekende zaak voor het milieu én voor uw budget. Uw auto stoot minder schadelijke stoffen uit.
En brandstof tanken is beduidend goedkoper.

Fijn voor het milieu

Fijn voor uw budget

Technische eigenschappen

Praktisch en flexibel

• Als u rijdt op CNG, stoot uw auto
maar liefst 77% minder fijn stof
uit dan een vergelijkbare auto
die op diesel rijdt.
• Er komt bijna geen roet en
fijn stof vrij bij de verbranding
van aardgas.
• Een auto op CNG stoot ook
90% minder stikstofoxyden
(NOx) en 11% minder broeikasgassen (CO2) uit.

• Aan de pomp betaalt u tot 30%
minder dan voor diesel of
benzine.
• U verbruikt minder dan bij een
vergelijkbare benzinewagen.
• Ook fiscaal is CNG interessant.
In Vlaanderen betaalt u geen
inschrijvingstaksen en tot 2020
ook geen verkeersbelasting.

• De CNG-tankinhoud bedraagt
16,2 kg voor de XLV en 10,8 kg
voor de Tivoli.
• Daarnaast kunt u ook 47 liter
benzine tanken.
• Dit levert een CNG-actieradius
op van ± 300 km voor de XLV en
± 200 km voor de Tivoli.
Gecombineerd met benzine kunt
u nog 600 km extra rijden.

• Ook de standaard benzinetank
blijft behouden. Daardoor blijft
overschakelen op benzine altijd
mogelijk.
• Met CNG bent u overal welkom,
ook in ondergrondse parkeergarages.
• Tanken gaat makkelijk en snel.
En omdat het aantal tankstations
met CNG snel groeit, vindt u
altijd een pomp in de buurt.

